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ATA N.º 5/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, por videoconferência, com a 

participação dos Excelentíssimos Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Presidente, Ana 

Rita Trindade Petinga, Vice-Presidente, Mark Paulo Rocha Ministro, Filipe Maia de Matos 

Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e Rogério Manuel 

Dias Cação, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a 

seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------  

 ------------------- 1) Atualização anual dos coeficientes previstos nas fórmulas de cálculo de 

encargos urbanísticos constantes do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações 

Urbanísticas – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, a realizar no 

prédio sito na Rua dos Moinhos, n.º 14, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Fersimpa, 

Sociedade Comercial Imobiliária, S.A. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para reabilitação de edifício com demolição do 

existente e construção de edifício habitacional, a realizar no prédio sito na Rua Marquês de Pombal 

e Rua Garrett, em Peniche, apresentado em nome de Proskauer Properties, L.da – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação, a realizar no 

prédio sito na Rua Pai Cavaleiro, n.º 4, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Maria Emília 

dos Santos Claro – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, a realizar no prédio sito na Rua Mendo Fóis Osório, nos Casais de Mestre Mendo, 

apresentado em nome de José Manuel Pereira Fernandes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; 

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para construção de moradia multifamiliar de dois 

pisos, sótão e garagem, a realizar no prédio sito no Beco das Tramagueiras, em Ferrel, apresentado 

em nome de Fortunato Manuel Teodoro Ratola – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------  

 ----------------- Divisão de Obras Municipais: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Informação sobre a empreitada de “Requalificação do Forte da Consolação”, 

em Atouguia da Baleia – Pelouro das Obras Municipais; -------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de receção definitiva das obras de urbanização do processo de 

loteamento L9/97, sito em “Penedo Casal” e “Cascalheira”, na Serra d´El- Rei, apresentado em 

nome de J. C. Carreira, Construções, L.da – Pelouro das Obras Municipais; ---------------------------  

 ------------------- 9) Sinalização vertical e horizontal para a Rua do Farol, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito; -------------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Nomeação da equipa de fiscalização e de coordenação de segurança para a 

empreitada de “Estabilização da arriba do Portinho da Areia Sul” – Pelouro das Obras Municipais; 

 ----------------- Toponímia: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Atribuição dos nomes de Rua da Lagoa Seca e Travessa da Lagoa Seca, a 

duas artérias da localidade de Ferrel – Pelouro da Administração Geral; ------------------------------  

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 12) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para apoio, implementação e 

reforço das atividades de proteção civil do concelho de Peniche e ações conexas desenvolvidas 

pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche – Pelouro da Administração 

Geral; ------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Candidatura ao “Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais” – 

Pelouro dos Fundos Comunitários; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços do Município de 

Peniche, na época de Carnaval – Pelouro da Administração Geral; -------------------------------------  

 ------------------- 15) Valorização do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche – 

Pelouro do Parque de Campismo; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Definição dos valores da renda, relativos a realojamentos, em regime de 

arrendamento apoiado, sitos no Edifício Coosofi e Bairro Fernão de Magalhães, em Peniche – 

Pelouro da Solidariedade Social; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento 2020/2021 – Alteração ao 

valor (candidatura 12) – Pelouro da Solidariedade Social; -----------------------------------------------  

 ----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Acordo de parceria a celebrar entre o Município de Peniche e a EPAV – 

Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos – Escola de Hotelaria de Peniche, no âmbito do 

programa “Eco Escolas 2020/2021” – Pelouro da Educação; --------------------------------------------  

 ----------------- Apoios diversos: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Comparticipação familiar de refeições escolares e serviços de apoio à família 

em período de confinamento e encerramento de escolas – Pelouro da Educação; --------------------  

 ------------------- 20) Comparticipação para transporte escolar no ano letivo 2020/2021, solicitada 

pela aluna Noemi Filipa Rebelo Bengalinha – Pelouro da Educação; ----------------------------------  

 ------------------- 21) Atribuição de subsídios aos Agrupamentos de Escolas, no âmbito da 

transferência de competências – Pelouro da Educação; ---------------------------------------------------  

 ----------------- Reuniões de Câmara: -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Realização da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal do mês de 

fevereiro de 2021 – Pelouro da Administração Geral. -----------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e sete minutos, encontrando-se na 

sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --------------------------------  

A reunião foi interrompida entre as doze horas e quarenta e cinco minutos e as catorze horas e 

trinta e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Estiveram presentes os senhores: Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração 

e Finanças, durante toda a reunião, Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, durante o 

período de antes da ordem do dia, Paula Lavado, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a seis da ordem do dia, e Ricardo Graça, 

Técnico Superior de Turismo, durante a apreciação do ponto quinze da ordem do dia. Estiveram 

também presentes os senhores Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche. -----------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 
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Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Começou por fazer o ponto de situação da Covid-19. Informou que o número de casos positivos 

está a diminuir e os que ainda continuam a surgir estão controlados e a ser acompanhados. --------  

- Deu conta de uma situação ocorrida de aplicação de herbicidas na Freguesia de Ferrel. Informou 

que a situação foi acompanhada pela Câmara Municipal, na qual intervieram a senhora Médica 

Veterinária Municipal, o senhor Coordenador da Proteção Civil e a Guarda Nacional Republicana 

dando origem a um relatório, elaborado pela senhora Médica Veterinária Municipal, que foi 

encaminhado para a Direção Regional da Agricultura e Pescas e para o Serviço de Proteção da 

Natureza e do Ambiente (SEPNA), procedimento este, que é normal nestas situações. Disse que, 

de momento, aguarda o envio do auto por parte da Guarda Nacional Republicana e importa referir 

que não tem conhecimento da existência de participações de particulares, porque se trata de uma 

situação que considera ser bastante grave, pois não se sabe, ao certo, quantos animais morreram 

mas, na altura do incidente, identificaram cerca de 30 animais. Indicou que a Junta de Freguesia 

de Ferrel anunciou, através de Edital, a aplicação do herbicida, portanto, não compete à Câmara 

Municipal intervir nestas situações. Acrescentou que a informação produzida, ontem, pela Câmara 

Municipal teve que ver com o facto de esta ter sido questionada sobre a situação e era importante 

fazer um esclarecimento à população. -----------------------------------------------------------------------  

  

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que o Partido Social Democrata é contra a aplicação de glifosatos. A iniciativa que 

apresentaram no início do mandato, para aderirem às autarquias livres de glifosatos, mais do que 

um selo para dizer que não os aplicávamos, era encontrar os meios alternativos para a deservagem, 

e sobre essa matéria o Partido Social Democrata chegou a falar sobre a necessidade da Câmara 

Municipal se responsabilizar por dotar as Juntas de Freguesia de meios alternativos para fazer face 

à não aplicação de glifosatos. Recordou inclusive que, numa Assembleia Municipal, um senhor 

Presidente de uma das Juntas de Freguesia apresentou o valor do investimento necessário, para 

sensibilizar a Câmara Municipal para que o fizesse mas, desde então pouco ou nada, pelo menos 

de forma visível, foi feito pela Câmara Municipal, no que diz respeito à aquisição de meios 

alternativos para a aplicação de glifosatos, ou seja, a Câmara Municipal aderiu mas continuou a 

aplicar em locais, alguns dos quais foram sinalizados pelo próprio e pela senhora Vereadora 

Cristina Leitão. Disse que ficou escandalizado com as fotografias que circularam na internet, de 

animais mortos e do dono dos animais, e viu uma tentativa de linchamento de um colega autarca 

e confessou que, para além de ter ficado surpreendido com o que viu, mais surpreendido ficou com 

o comunicado da Câmara Municipal que começa por dizer o seguinte: “Tendo a Câmara sido 

questionada quanto aos métodos de deservagem na Freguesia de Ferrel, e tendo esta questão 

chegado às redes sociais, presta-se o seguinte esclarecimento”, e que desconhecia por completo 

o seu teor e, pelas palavras do senhor Presidente, entende que a Freguesia de Ferrel não foi 

questionada pela Câmara Municipal, ou seja, numa relação institucional entre autarquias, apesar 

da sua autonomia e independência, teria feito todo o sentido que a Câmara Municipal tentasse 

perceber junto da Freguesia de Ferrel o que de facto tinha acontecido, até para, de algum modo, 

poder apurar a veracidade dos factos que estão a ser divulgados. Salientou que lhe fazia alguma 

confusão a Câmara Municipal dizer que foi questionada sobre estes factos, e questionou por quem, 

pela comunicação social, pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária, pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, ou terá sido o senhor Presidente da Câmara questionado 

por telefonemas e por mensagens e resolvido fazer esta publicação no Facebook em nome da 

Câmara Municipal. Disse que não deveriam ceder a tentações de revanchismos e, no fundo, tentar 

encontrar culpados à força, mas sim esperar, serenamente, que as autoridades competentes apurem 
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as responsabilidades e, naturalmente, se as houver e se forem atribuídas à Junta de Freguesia, esta, 

como pessoa de bem, decerto as assumirá. Disse que não se iria pronunciar sobre o episódio, 

porque, na sua opinião, as autoridades é que têm que correlacionar aquelas mortes com a eventual 

aplicação de glifosatos, e gostaria de saber, oportunamente que produtos foram esses, se são 

produtos devidamente licenciados pela DGAV, porque se não forem é perigoso. Disse, também, 

que gostaria de saber se foram publicitados em edital, se a área foi devidamente sinalizada, e se os 

próprios detentores de rebanhos foram avisados. ----------------------------------------------------------  

   

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Referiu que o senhor Vereador Filipe Sales fez um conjunto de afirmações que são falsas e que 

ao dizer que se continuou a aplicar glifosatos após a deliberação da Câmara Municipal, terá que o 

demonstrar com provas. Afirmou que os serviços aplicaram um produto natural, certificado, que 

não tem os efeitos dos glifosatos e que custa 10 ou 12 vezes mais. Indicou que reagiu como 

entendeu que o deveria fazer, face à situação que lhe foi comunicada, e uma vez que foi solicitada 

a intervenção do Município participou com a Técnica Veterinária e com o Comandante da Proteção 

Civil e que, em função disso, se produziu um relatório que foi enviado às autoridades competentes. 

Disse que, neste momento, ficaria com a dúvida se em qualquer esclarecimento que faça em nome 

da Câmara Municipal teria que falar com os senhores Vereadores. Referiu que foi questionado e 

entendeu que não deveria prolongar no tempo algumas incertezas. Acrescentou que não procurou 

o linchamento de ninguém e se existia alguém que deveria ter contactado o Presidente da Câmara, 

a partir do momento que soube o que tinha acontecido, deveria ter sido o senhor Presidente da 

Junta de Freguesia, aliás, houve um conjunto de pessoas que teve conhecimento e silenciaram-se 

numa situação que considera grave. Disse, ainda, que, após ter sido transmitida a situação às 

instâncias competentes, fomos questionados se pretendíamos fazer a participação e que entendeu 

não a fazer, até porque, se esteve presente a Guarda Nacional Republicana, naturalmente terá que 

levantar o auto, e encaminhá-lo à entidade competente. É seu entendimento que as Juntas de 

Freguesia têm recursos financeiros para adquirirem o equipamento. No caso da Junta de Freguesia 

de Ferrel, inclusive, a Câmara Municipal comparticipou na aquisição de uma máquina de 

deservagem, não é verdade que a Câmara Municipal não tomou medidas, estão a ser tomadas 

algumas medidas, algumas delas há alguns meses, nomeadamente a aquisição de algumas 

roçadoras. Concluiu que iriam aguardar pela intervenção de quem de direito.  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Lembrou o senhor Presidente da Câmara que o Partido Social Democrata fez uma proposta, que 

acabou por ser aprovada pela Câmara Municipal, que não contemplava apenas a não aplicação 

destes produtos por partes das autarquias, tinha também outras iniciativas que, durante muito, 

tempo, foi sendo pedido ao senhor Presidente que fosse dando nota de quando é que poderiam, na 

integra, dizer que a mesma estaria a ser considerada, nomeadamente no que toca a equipar as Juntas 

de Freguesia e de saber, do ponto de vista técnico, quais eram os recursos necessários para a 

aplicação integral desta questão, quer por parte da Câmara Municipal, quer por parte das Juntas de 

Freguesia. Relembrou, também, que foi reiteradamente colocada pelo Partido Social Democrata 

na reunião de Câmara, esta questão e que o senhor Presidente ficou de apresentar à Câmara 

Municipal uma informação técnica dos serviços da Divisão de Energia e Ambiente sobre esta 

matéria, e que passaram dois anos e essa informação não foi prestada. --------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que as medidas vão sendo tomadas na medida do que é possível que se a informação não 

foi prestada é porque existe um diferendo entre os técnicos e o Presidente da Câmara, pelo que se 

torna difícil solicitar uma informação sobre uma situação em concreto quando os próprios técnicos 
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estão contra ela, primeiro, porque entendem que os glifosatos não têm consequências e, segundo, 

não são muito apologistas das outras intervenções. Reforçou que, na sua opinião, as Juntas de 

Freguesia têm recursos financeiros para adquirir equipamentos para intervir nestas situações. 

Relembrou que a proposta sobre a não aplicação de glifosatos veio na sequência de um 

acontecimento no Sol Village I, em que algumas pessoas denunciaram a morte de abelhas em 

números elevados e consequentemente a Câmara Municipal ficou culpada, mas, até hoje. ninguém 

confirmou que esses glifosatos foram aplicados pela Câmara Municipal. Afirmou que não se pode 

culpar a Câmara Municipal por não criar condições alternativas para a deservagem quando, no 

fundo, continuam a utilizar os glifosatos porque assim o entendem. ------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Disse que, relativamente à informação, agora, prestada pelo senhor Presidente da Câmara, quanto 

à existência de um diferendo com os serviços técnicos, teria que culpabilizá-lo, porque nunca tinha 

dado esta nota aos membros da Câmara, o que foi dizendo, durante semanas, foi que a informação 

iria ser prestada e que estava a dar contributos à mesma, e questionou se os serviços técnicos não 

têm que prestar informações à Câmara Municipal quando lhes é solicitada. ---------------------------  

- Quando, há pouco, o senhor Vereador Filipe Sales se referiu à aplicação de produtos após a 

deliberação tomada pela Câmara Municipal, deu conta que enviou fotografias dos postes onde 

estava colada a informação da aplicação de produtos, inclusivamente junto à Câmara Municipal, 

e, na altura, o senhor Presidente disse que iria averiguar de que produtos se tratavam, porque 

tinham verificado que os mesmos tinham glifosatos. ------------------------------------------------------  

- Acrescentou que é muito diferente controlar infestantes deste género em meio urbano e em meio 

rural, porque estão em causa territórios de dimensões completamente diferentes. De que forma se 

faz um controlo deste tipo de situações, se não houver uma inter-relação entre as Juntas de 

Freguesia e a Câmara Municipal para que se controle o máximo possível, e que não se pode usar 

a mesma receita para resolver os problemas na Freguesia de Peniche e nas outras freguesias.------ 

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Referiu que discorda, até porque se as Juntas de Freguesia têm autonomia e responsabilidades na 

matéria, não poderá a Câmara Municipal ser responsabilizada, mas que, obviamente, sabe que não 

é um assunto fácil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que a Assembleia Municipal está marcada para o dia 26 de fevereiro. -------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Informou que decorrerá, hoje, uma reunião da Direção da Associação Geoparque do Oeste, pelas 

17 horas, e no próximo dia 13, pelas 18 horas, uma reunião da Assembleia Geral da Associação 

Geoparque do Oeste. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Deu conta que iniciará, hoje, mais uma temporada de ensino à distância. ----------------------------  

- Informou que se realizou uma reunião, na passada quinta-feira, com o senhor Secretário de Estado 

da Educação e os diversos Diretores de Agrupamentos. 

- Deu nota que, na sexta-feira passada, foi enviada uma informação pela DGESTE de que, as 

escolas de acolhimento estarão abertas, e que irá acolher, para além do que estava previsto, todas 

as crianças que não tenham condições para estar em casa com aulas, portanto, todas as crianças 

que não tenham equipamentos informáticos ou que os pais não tenham apetência para as 

acompanhar e que serão aplicadas medidas adicionais que serão entregues às respetivas escolas 

para serem apoiadas. Disse que perceberam que muitas das escolas tinham computadores fixos e 

à semelhança do que se fez no ano passado iriam emprestar esses computadores aos alunos, 
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contudo, o facto desses computadores não terem câmara, criava um problema, pelo que fez um 

desafio aos colegas autarcas, Presidentes de Junta e, entre todos, irão adquirir 190 webcams para 

equipar esses computadores. Adiantou que a Câmara Municipal iria adquirir 100, a Junta de 

Freguesia de Peniche 30, a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 35, a Junta de Freguesia de 

Ferrel, 15 e a Junta de Freguesia da Serra d´El-Rei, 10, e que, a distribuição será: 60 para o 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 50 para os Agrupamentos de Escolas de Peniche 

e Escola D. Luís de Ataíde e 30 para a Escola Secundária de Peniche. Acrescentou ainda que o 

mesmo comunicado dizia que todos os alunos, com mais de 15 anos, os Assistentes Operacionais 

e Professores que estejam nas escolas irão realizar, pelo menos, um teste semanal à Covid-19, 

durante as próximas três semanas. ----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Disse que, em relação à situação de Ferrel, apenas teve conhecimento hoje, e que foi apanhado 

de surpresa, logo não tem muita informação. Viu que, de facto, a Junta de Freguesia de Ferrel fez 

um edital onde informava que iriam ser aplicados produtos fitofarmacêuticos e partiu do princípio 

que se tratava de uma situação autorizada. Referiu que, obviamente, a situação é complexa, até 

porque se falou na morte de animais, que lamenta, e nestas coisas é sempre muito pragmático, 

devem ser sempre o mais solidário que puderem sem perder a noção da responsabilidade e, 

portanto, será solidário com os seus colegas autarcas, sem colocar em causa que terão que assumir 

as responsabilidades por decisões que tenham tomado que não sejam legais, mas que espera não 

ser o caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Salientou que a resolução apresentada pelo Ministério da Educação não será a melhor, na medida 

em que alguns alunos estarão a ter aulas à distância e outros estarão nas escolas, de acordo com as 

exceções que estão previstas atualmente na lei, e não estarão de todo a ser acompanhados pelos 

professores, visto que a maioria destes está em casa em confinamento. Concorda que, de facto, 

existem situações muito específicas que necessitam de apoios educativos, mas não acredita que 

esta solução seja a melhor. Uma boa solução, na sua opinião, é de facto a aquisição das webcams 

e deu os parabéns pela medida tomada. Adiantou que a situação da Educação tem que ser muito 

bem acompanhada para que se tenha uma noção de como as coisas irão correr. ----------------------  

- Disse que o Campo da Torre poderia ser muito mais atrativo se tivesse um aspeto mais cuidado, 

e que a entrada da Fortaleza de Peniche dá a sensação de abandono do local. -------------------------  

- Ficou satisfeito por saber que o número de infetados com Covid-19 está a baixar, mas que, apesar 

disso, não se pode baixar a guarda. Referiu que é urgente pensar na situação do pós-Covid, porque 

não irá ser fácil desencantar energias e estratégias para se retomar a normalidade. ------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação ao Campo da Torre, disse que existe um projeto aprovado, mas, por não ser 

comparticipado, terá de ser executado de uma forma faseada. Espera ser possível, quando a Câmara 

Municipal tiver alguma sustentabilidade financeira, dar a Peniche a dignidade que merece. Quanto 

à Fortaleza de Peniche, indicou que a responsabilidade, atualmente, é da Direção Geral do 

Património Cultural, não é da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------  

- Relativamente à situação pós-Covid-19, concorda com a opinião do senhor Vereador Rogério 

Cação, apesar da incerteza que existe, porque para já não se sabe o tempo que isto ainda durará e 

os impactos negativos que trará, em termos económicos e sociais, no nosso concelho. --------------  

- Informou que o Município tem cento e dezasseis trabalhadores em teletrabalho, noventa e três 

trabalhadores em espelho e cento e cinquenta e um em trabalho presencial, sendo a maior parte 

destas dos serviços de Energia e Ambiente. -----------------------------------------------------------------  

  

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 
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- Relembrou o senhor Presidente que aguarda a informação de um pedido que enviou por 

mensagem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Informou que foram demolidas várias barracas no acampamento de etnia cigana e que vão, ainda, 

ser demolidas mais algumas, e que, de acordo com a informação que teve acesso, está a ser 

efetuada uma grande limpeza no local. Referiu que seria importante que quem passou a informação 

à senhora Vereadora Cristina Leitão fosse mais específico e dissesse se está a referir-se a uma 

barraca que foi construída a norte do acampamento, que está referenciada no relatório para 

substituição de uma outra que era mais pequena, e que já foi demolida. Foram detetadas também 

outras situações, nomeadamente algumas arrecadações que pretendiam construir e que foram 

demolidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Em relação à situação abordada durante esta reunião, disse que não iria fazer qualquer 

intervenção quanto ao conteúdo, à questão de fundo, porque, na sua opinião, é às autoridades que 

compete apurar a verdade e as responsabilidades que possam existir numa situação desta natureza, 

depois disso, obviamente, fará a sua leitura política sobre o problema. Referiu que o senhor 

Presidente, relativamente a esta matéria, há pouco disse: “tínhamos sido chamados a intervir, ou 

seja, solicitaram a nossa intervenção”. Perguntou quem solicitou a intervenção da Câmara nesta 

situação ocorrida. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao comunicado, disse que existem duas formas de o fazer, ou ele é da Câmara 

Municipal, que terá que concordar com o texto, e será esta a assumir a responsabilidade do seu 

conteúdo, mas se o mesmo não é feito pela Câmara Municipal, se nenhum membro tem 

conhecimento, apenas responsabiliza o Presidente da Câmara, logo, não pode ser assinado como 

sendo um comunicado da Câmara Municipal, mas sim do senhor Presidente da Câmara. -----------  

- Referiu que o senhor Vereador Rogério Cação colocou uma questão que lhe parece muito 

importante, que tem que ver com a Covid-19, qual a sua evolução no concelho de Peniche e quais 

as medidas que devem ser preparadas nas diversas fases, Covid e pós-Covid, na vacinação, na 

recuperação do concelho, do ponto de vista económico e social. Perguntou quais são as cadeias de 

contágio existentes e porque razão a redução não se encontra equiparada à redução ocorrida no 

país. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou a questão colocada na semana passada, relativamente a um email recebido da senhora 

Vanda Ferreira, que ainda não obteve qualquer resposta. -------------------------------------------------  

- Salientou o facto de ainda não ter sido enviado aos membros da Câmara Municipal a informação 

sobre a situação do inquérito efetuado ao Setor da Educação. -------------------------------------------  

- Agradeceu o envio da listagem de trabalhos da senhora Dr.ª Ana Cláudia Guedes, no entanto, 

relembrou que existe um regulamento, apresentado à Câmara Municipal no dia 02 de novembro 

de 2020, que foi retirado da ordem de trabalhos para que a senhora Dr.ª Ana Cláudia Guedes 

pudesse fazer a sua apresentação. -----------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao Boletim Municipal, disse que no que toca aos asfaltamentos, existe um artigo 

que refere asfaltamentos realizados em Ferrel, num período compreendido entre 2018/2020. 

Perguntou se aquela publicação corresponde à realidade, se os asfaltamentos foram efetivamente 

feitos durante este período. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que quanto à questão de Ferrel, a mesma foi respondida anteriormente, pelo que terão que 

aguardar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao comunicado ser da Câmara Municipal ou do Presidente da Câmara, referiu que 
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não o surpreendia a posição do senhor Vereador Jorge Gonçalves, tê-la-á em conta. ----------------  

- Em relação à Covid-19, adiantou que teriam que voltar a este assunto mais vezes. -----------------  

- Relativamente à situação da senhora Vanda Ferreira, teve conhecimento da resposta do Júri de 

concursos que partilhará com os senhores Vereadores. ---------------------------------------------------  

- Sobre o processo do Setor da Educação, pensa que o assunto não está terminado pelo instrutor 

do processo e que irá verificar, mas o objetivo é finalizá-lo o quanto antes, até porque voltará a ser 

presente em reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à situação da senhora Dr.ª Ana Cláudia Guedes, registou. Existem regulamentos a 

ser trabalhados, os que estão em condições serão apresentados à Câmara Municipal, com algum 

tempo, para que possam avaliar e dar contributos. Quanto ao regulamento que o senhor Vereador 

Jorge Gonçalves referiu irá averiguar. -----------------------------------------------------------------------  

- Disse que, em relação à informação prestada no Boletim Municipal, terá que verificar, porque a 

informação foi prestada pela Divisão responsável pelos asfaltamentos e pode ter existido alguma 

confusão entre as propostas e as execuções. Caso tenha existido alguma lacuna a informação será 

corrigida e haverá um pedido de desculpa. ------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

por unanimidade e votação nominal: -------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Atualização anual dos coeficientes previstos nas fórmulas de cálculo de encargos 

urbanísticos constantes do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 78/2021: Ao abrigo do previsto no n.º 5 do artigo 42.º do Regulamento Municipal 

de Taxas e Compensações Urbanísticas (RMTCU), publicado em Diário da República, n.º 227, 2.ª 

série, de 21 de novembro de 2008, na sua redação atual, a Câmara Municipal tomou conhecimento 

da proposta anual de atualização dos coeficientes previstos nas fórmulas de cálculo de encargos 

urbanísticos, previstos no RMTCU, conforme informação elaborada pela Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística, datada de 29 de janeiro de 2021. (DPGU) ----------------------------------------  

 

2) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, a realizar no prédio sito 

na Rua dos Moinhos, n.º 14, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Fersimpa, 

Sociedade Comercial Imobiliária, S.A. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------  
Deliberação n.º 79/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de declarar caducidade do processo, 

apresentado em nome de Fersimpa, Sociedade Comercial Imobiliária, S.A., em 15 de dezembro 

de 2016, para construção de moradia unifamiliar, a realizar no prédio sito na Rua dos Moinhos, 

n.º 14, localidade de Atouguia da Baleia, ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos e com os 

fundamentos constantes na proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datada de 28 de janeiro de 2021, nomeadamente por o alvará de obras já 

não se encontrar válido.» (Doc.62 DPGU 186/16) --------------------------------------------------------  
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3) Pedido de licenciamento para reabilitação de edifício com demolição do existente e 

construção de edifício habitacional, a realizar no prédio sito na Rua Marquês de Pombal e Rua 

Garrett, em Peniche, apresentado em nome de Proskauer Properties, L.da – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 80/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovar com condições o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao pedido de 

licenciamento para reabilitação de edifício com demolição do existente e construção de edifício 

habitacional, a realizar no prédio sito na Rua Marquês de Pombal e Rua Garrett, localidade de 

Peniche, apresentado em nome de Proskauer Properties, L.da, no dia 16 de abril de 2020, 

conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datada de 29 de janeiro de 2021. Nomeadamente nas seguintes condições: 

1- Reiteram-se as considerações transmitidas nos pontos 6 e 7 do parecer técnico da DPGU 

datado de 24 de novembro de 2020:  

“6 - Observa-se que o projeto de arquitetura não respeita o estalecido no artigo 37.º do RMUE, 

nomeadamente pela ausência de lugares de estacionamento, em número mínimo que obriga a 

Portaria n.º 216-B/2008, de 03 de março. A ausência de lugares de estacionamento provoca uma 

sobrecarga nos níveis de serviço de infraestruturas, direcionando a operação urbanística para 

geradora de impacte semelhante a um loteamento, conforme previsto na alínea c) do artigo 11.º 

do RMUE;  

7 - Face ao exposto no número anterior, a operação urbanística deve prever áreas para espaços 

verdes e equipamentos de utilização coletiva, conforme previsto no n.º 5 do artigo 44.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, ou obrigar o requerente ao pagamento de uma compensação 

ao município, em numerário ou em espécie, na ausência de cedência das áreas previstas para 

esses fins;” 

2 - Uma vez que o projeto reformulado não apresenta resposta ao mencionado nos pontos 6 e 7 

atrás citados, a operação urbanística foi analisada como geradora de impacte semelhante a um 

loteamento. Não se verificando na operação urbanística qualquer equipamento ou espaços verdes 

coletivos conforme os parâmetros de dimensionamento previstos na Portaria n.º 216-B/2008, de 

03 de março, para operações de loteamento, fica o requerente obrigado ao pagamento, em taxa 

ou em espécie, de uma compensação ao município, de acordo com o estabelecido no artigo 71.º 

do RMUE e no n.º 5 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro.  

3 - Mais se informa que, de acordo com o parecer técnico do Sector da Cultura, devem ser 

acauteladas medidas de proteção e salvaguarda arqueológicas, ao abrigo do artigo 35.º do 

RPDM, conforme informação, em anexo, datada de 29 de janeiro de 2021.» (Doc.63 DPGU 

287/20) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação, a realizar no prédio sito na 

Rua Pai Cavaleiro, n.º 4, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Maria Emília dos Santos 

Claro – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 81/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 03 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento, 

apresentado em nome de Maria Emília dos Santos Claro, em 07 de maio de 2020, para construção 
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de muro de vedação, a realizar no prédio sito na Rua Pai Cavaleiro, n.º 4, localidade de Serra 

d´El-Rei, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos e com os fundamentos constantes na 

proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada 

de 02 de fevereiro de 2021, nomeadamente por contrariar o artigo 21.º e o n.º 1 do artigo 31.º do 

RMUE de Peniche.» (Doc.64 DPGU 335/20) --------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a 

realizar no prédio sito na Rua Mendo Fóis Osório, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado 

em nome de José Manuel Pereira Fernandes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------  
Deliberação n.º 82/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 03 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovar com condições o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao pedido de 

licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a realizar no prédio 

sito na Rua Mendo Fóis Osório, localidade de Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de 

José Manuel Pereira Fernandes, no dia 01 de julho de 2020, conforme proposta de despacho da 

Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 02 de fevereiro de 

2021, na condição do requerente apresentar planta de implantação que contemple a intervenção 

na frente da sua propriedade.» (Doc.65 DPGU 532/20) --------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para construção de moradia multifamiliar de dois pisos, sótão e 

garagem, a realizar no prédio sito no Beco das Tramagueiras, em Ferrel, apresentado em nome 

de Fortunato Manuel Teodoro Ratola – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------  
Deliberação n.º 83/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 03 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovar com condições o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao pedido de 

licenciamento para construção de moradia multifamiliar dois pisos, sótão e garagem, a realizar 

no prédio sito no Beco das Tramagueiras, localidade de Ferrel, apresentado em nome de 

Fortunato Manuel Teodoro Ratola, no dia 09 de julho de 2020, conforme proposta de despacho 

da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 02 de fevereiro de 

2021, nas seguintes condições: 

1- De acordo com o estabelecido no artigo 50.º do RMUE, é da competência do requerente 

executar as respetivas obras de infraestruturas e de urbanização na frente do seu prédio. O prédio 

em apreço já se encontra marginado parcialmente por passeio, todavia, deverá o requerente 

acautelar a requalificação do mesmo, bem como executar as obras necessárias para 

compatibilização com o proposto em projeto, nomeadamente, reformulação do lancil, devendo 

este ser rampeado na frente do acesso à garagem e retilíneo no restante.  

2- Salienta-se que se verifica uma discrepância ente a área detetada em peças desenhadas e a 

área descrita na certidão permanente da conservatória do registo predial. Pelo que deverá o 

requerente entregar uma certidão atualizada em sede de entrega de projetos de especialidades, 

ou antes.» (Doc.66 DPGU 561/20) ---------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

7) Informação sobre a empreitada de “Requalificação do Forte da Consolação”, em Atouguia 
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da Baleia – Pelouro das Obras Municipais: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 84/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 21, datada 

de 12 de janeiro de 2021, da Divisão de Obras Municipais, relativa à empreitada de requalificação 

do Forte da Consolação, em Atouguia da Baleia. (NIPG 439/21) ---------------------------------------  

 

8) Pedido de receção definitiva das obras de urbanização do processo de loteamento L9/97, sito 

em “Penedo Casal” e “Cascalheira”, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de J. C. Carreira, 

Construções, L.da – Pelouro das Obras Municipais: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 85/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando o teor da informação n.º 467/2020, da Divisão de Obras Municipais, de 22 de 

dezembro de 2020, que esclarece que na sequência da informação técnica, de 14 de fevereiro de 

2007, foi notificado o promotor para finalizar os trabalhos do loteamento e entregar 

documentação em falta e, dado que nada foi junto ao processo a atestar a finalização dos ditos 

trabalhos e que o prazo foi largamente ultrapassado, propõe-se indeferir o pedido, datado de 17 

de outubro de 2006, de receção definitiva das obras de urbanização que integram o loteamento 

L9/97, sito em “Penedo Casal” e “Cascalheira”, em Serra d´El-Rei, em nome de J.C. Carreira, 

Construções, L.da. Propõe-se ainda que, ao abrigo do artigo 121.º e seguintes do Código dos 

Procedimentos Administrativos (CPA), se promova a audiência do interessado, concedendo-se 

para o efeito o prazo de 10 dias, para que, em exposição escrita acompanhada de todos os 

elementos/documentos que considerem pertinentes, fundamentem os motivos que possam levar à 

alteração do presente sentido da decisão.» (Doc.67 NIPG 20956/20) ---------------------------------  

 

9) Sinalização vertical e horizontal para a Rua do Farol, em Peniche – Pelouro do Trânsito: --  
Deliberação n.º 86/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 03 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro, que procede à 

quinta alteração do Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de outubro, alterado pelos Decretos Regulamentares n.ºs 

41/2002, de 20 de agosto e n.º 13/2013, de 26 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de 

abril, e pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2011, de 03 de março, e considerando a informação da 

Divisão de Obras Municipais n.º 6/2021, datada de 06 de janeiro de 2021, propõe-se a apreciação 

e homologação da sinalização rodoviária para a Rua do Farol, em Peniche.» (Doc.68 NIPG 

19318/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Nomeação da equipa de fiscalização e de coordenação de segurança para a empreitada de 

“Estabilização da arriba do Portinho da Areia Sul” – Pelouro das Obras Municipais: -----------  
Deliberação n.º 87/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 03 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação n.º 44/2021, da Divisão de Obras Municipais, datada de 03 de 

fevereiro de 2021, em anexo, propõe-se à Câmara Municipal a nomeação dos elementos que 

constituem a equipa de Fiscalização e de Coordenação de Segurança da empreitada de 

“Estabilização da arriba do Portinho da Areia Sul”.» (Doc.69 NIPG 2065/21) ---------------------  

 

TOPONÍMIA: 
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11) Atribuição dos nomes de Rua da Lagoa Seca e Travessa da Lagoa Seca, a duas artérias da 

localidade de Ferrel – Pelouro da Administração Geral: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 88/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 28 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando o parecer favorável da Comissão Municipal de Toponímia, de 29 de dezembro de 

2020, assente no fundamento apresentado pela Freguesia de Ferrel, que refere que a zona onde 

se pretende dar a referida denominação é há muito tempo conhecida por “Lagoa Seca”, existindo, 

inclusive, ali um Casal, com o mesmo nome, e nos termos do artigo 7.º do Regulamento Municipal 

de Toponímia e Numeração de Polícia, estão reunidos os pressupostos para atribuir os seguintes 

nomes: 

- Rua da Lagoa Seca, à artéria que tem o seu limite nascente junto à linha de separação com o 

concelho de Óbidos, e se projeta até à rotunda sul de acesso ao empreendimento Praia d’El-Rey; 

- Travessa da Lagoa Seca, à artéria que nasce na Rua da Lagoa Seca e segue para norte, junto à 

linha de separação com o concelho de Óbidos. 

Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 5.º do 

Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, atribua o referido topónimo.» 

(Doc.70 NIPG 19508/20) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

12) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para apoio, implementação e reforço das 

atividades de proteção civil do concelho de Peniche e ações conexas desenvolvidas pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche – Pelouro da Administração 

Geral: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 89/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 20 de janeiro de 2021, relativa ao protocolo de colaboração entre o Município 

de Peniche e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para apoio, 

implementação e reforço das atividades de proteção civil do concelho de Peniche e ações conexas 

desenvolvidas pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, e voltar a 

apreciar após avaliação e correções identificadas. (NIPG 20973/20) -----------------------------------  

 

13) Candidatura ao “Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais” – Pelouro dos 

Fundos Comunitários: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 90/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 03 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação n.º 38/2021, do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e 

Projetos, datada de 03 de fevereiro de 2021, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no 

uso da competência prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, aprove a submissão da candidatura “Projeto de Mediadores Municipais e 

Interculturais”.» O senhor Vereador Rogério Cação comunicou, nos termos do n.º 1 do artigo 70.º 

do CPA, o seu impedimento previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 69.º do Código, não tendo 

participado da votação, nos termos da Lei e do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento. (Doc.71 NIPG 

2146/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 
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14) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços do Município de Peniche, na época 

de Carnaval – Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 91/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho do senhor 

Presidente da Câmara, datado de 04 de fevereiro de 2021, que determinou o encerramento de 

instalações, equipamentos e serviços do Município de Peniche, na época de Carnaval. (NIPG 

2191/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Relativamente ao ponto 14 da ordem do dia, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Questionou se a decisão tomada pelo senhor Presidente estava articulada com alguma Câmara 

Municipal da região. Uma vez que o Governo não deu tolerância de ponto, significando que os 

trabalhadores da Administração Central terão que trabalhar. ---------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que a maior parte dos trabalhadores da Administração Central está em teletrabalho. Tendo 

em conta a forma como os serviços estão a trabalhar, maioritariamente em teletrabalho, entendeu 

que seria uma forma de compensar os que permanecem nos seus postos de trabalho 

presencialmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Referiu que teria sido mais correto decretar o encerramento dos serviços por dois dias, do que 

dar tolerância de ponto para um acontecimento que não haverá, neste caso o Carnaval, e que esta 

situação, na sua opinião, não faz sentido. -------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que os trabalhadores que se encontram em teletrabalho, estão entusiasmados, continuarão 

a fazê-lo, e que na sua opinião, os que sairão beneficiados serão os que estão a trabalhar 

presencialmente. Por outro lado, tem sido constatado que há pouca afluência na procura dos 

serviços. Acrescentou que esta será uma forma de compensar alguns trabalhadores que não têm 

tido a oportunidade de descansar, como têm os outros, por terem um ritmo de trabalho e uma 

necessidade de se deslocar, que outros não têm. -----------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Apresentou três notas prévias, primeira, este ano há eleições, segunda, partir do pressuposto que 

quem está em teletrabalho está mais aliviado e que é importante conceder estes dias para que quem 

não está em teletrabalho tenha a oportunidade de descansar, na sua opinião, é um prossuposto 

errado, que não faz sentido, isto é a falência daquilo em que se acredita, que é o modo das 

organizações operarem neste momento, é admitir que os trabalhadores estão em casa e não estão 

a produzir, no entanto, crê que acreditam que quem está em casa está a produzir. Terceira nota, 

conhece os serviços do Município e sempre sentiu que há um sentimento injusto, junto da 

comunidade, face aos trabalhadores da Câmara Municipal, que o revolta. Acrescentou que cabe, 

não só, aos trabalhadores, mas também aos autarcas, valorizar aquilo que é o papel dos 

trabalhadores da Câmara Municipal, aumentar a sua autoestima, e contribuírem, não só nas 

intervenções públicas, para os valorizar, mas contribuir, numa ocasião desta natureza, para tomar 

as decisões que consideram mais acertadas, e não está em causa a legitimidade do senhor 

Presidente em ter tomado esta decisão, no entanto, pessoalmente, rejeita a sua subscrição numa 

proposta desta natureza, porque dizer que se irão atribuir dois dias para, no fundo, aliviar quem 
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tem vindo trabalhar para que possa descansar, não concorda. Concluiu que não concorda com a 

concessão de dois dias de tolerância, porque é considerar que quem está em teletrabalho está mais 

recatado e descansa mais, e tem que se conceder porque quem trabalha terá dois dias para 

descansar, mas quem não puder descansar irá converter em mais dois dias de férias para gozar à 

posteriori. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Referiu que “é ano de eleições”, e dá para os dois lados. Disse que tem a perceção de que há 

trabalhadores, com quem tem contactado, que são sempre os sacrificados, porque não podem 

deixar de trabalhar e que se tivessem a oportunidade de ter, pelo menos, um dia de folga, no fundo, 

poderiam entender que se está a considerar esse esforço. Indicou que não disse que quem está em 

casa não está a trabalhar, disse o contrário, naquilo que se consegue medir, há trabalhadores 

entusiasmados a trabalhar em teletrabalho e que apresentam resultados. -------------------------------   

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Deu conta que na organização que gere, por norma, concediam dois dias de tolerância, mas 

resolveram retirar um deles, o outro não foi concedido como tolerância de ponto, foi ponderado 

atendendo ao facto de que nesse dia estariam encerrados, porque encerram sempre na terça-feira 

de Carnaval, e foi dado o dia como compensação pelo esforço adicional que tem sido pedido aos 

colaboradores, porque entendem que a tolerância de Carnaval só faria sentido se este houvesse. --    

  

15) Valorização do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche – Pelouro do 

Parque de Campismo: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 92/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento do parecer emitido pela 

empresa Jorge Afonso de Carvalho – Urbanistas, L.da, datado de 04 de fevereiro de 2021, relativo 

aos usos admissíveis na área do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche e 

apreciou o processo de valorização do mesmo. (NIPG 16970/20)---------------------------------------  

 

Relativamente ao ponto 15 da ordem do dia, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que seria importante tomar uma decisão, rapidamente, sobre a situação do Parque de 

Campismo, pois existe o risco de assim se prejudicar a gestão do parque e de não se aproveitar as 

oportunidades que possam surgir. Deu conta que foi enviada uma informação técnica prestada pela 

equipa externa do PDM, que limita algumas decisões, mas que não é limitadora de algumas 

questões, devem ser analisadas, mas o que está para decidir e face às circunstâncias existentes, a 

melhor opção seria a venda daquela propriedade em hasta pública, partindo do pressuposto que 

iriam optar pela construção de um novo Parque Campismo que a curto/médio prazo não será 

exequível. Adiantou que, para si, existem duas soluções, uma delas seria abrir concurso para a 

atribuição da concessão a um grupo privado, que será dentro das condições estabelecidas pela 

Câmara Municipal, outra, seria manter a gestão do parque sob a responsabilidade municipal, o que 

obrigará a um investimento estimado, a curto-médio prazo, no valor de 3 milhões ou 3,5 milhões 

de euros. Manifestou que se tratam de opções que terão de tomar, caso as queiram tomar, e as 

diferenças entre elas são: a opção de continuar com a administração direta, à responsabilidade da 

Câmara Municipal, que obriga a um investimento a médio prazo de 3 a 3,5 milhões de euros e a 

curto prazo, quase no imediato, teriam que encarar um financiamento na ordem de 1,5 milhões, ou 

seja, se a opção for manter a gestão na posse da Câmara, o próximo passo será pedir autorização 

da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal para contrair um primeiro empréstimo. A outra 

solução passaria pelo lançamento de um concurso para os grupos que se encontram no mercado 
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com valores ajustados aos valores de mercado, e que a vantagem deste tipo de solução é que 

permitirá uma receita anual fixa para o Município, que, pelas suas contas, nunca será inferior a 

meio milhão de euros. Acrescentou que esta proposta vem na base do que foi falado anteriormente 

que tem que ver com a necessidade de aumentar as receitas fixas do Município, mas também, 

daquilo que é uma ideia que não é de hoje, e que é defendida por alguns autarcas que tem a ver 

com o facto de não haver a capacidade para assumir este tipo de gestão e de tentar solicitar apoio 

ao setor privado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que não concorda com a venda daquele terreno. Admitindo o cenário de ser explorado por 

privados, julga que se poderia optar por uma concessão de direito de superfície, até para se poder 

salvaguardar futuros interesses da autarquia. Saudou a discussão, mas a mesma peca por tardia, na 

medida em que esta abordagem, do ponto de vista estratégico àquele equipamento municipal, 

deveria ter sido feita no início do mandato. Por outro lado, lendo nas palavras do senhor Presidente 

que estaria inclinado para um cenário onde a exploração fosse feita por terceiros, na sua opinião, 

teria feito sentido fazer esta análise e ter chegado a esta conclusão antecipadamente, até porque, 

houve um custo de oportunidade como se percebe, tendo sido aquele equipamento alvo de um 

investimento público, considerável, nos últimos três anos, e que se equacionarmos que ele seja 

explorado por terceiros, não fez sentido o investimento feito. Em relação ao modelo de negócio 

apresentado pelo Técnico Superior, Ricardo Graça, onde se conclui que a Câmara teria ali uma 

fonte de receita considerável com a ordem de grandeza que conhecem, não colocando em causa o 

estudo, julga que se aquele estudo fosse 100% fiável, se os números correspondessem à realidade, 

seria um atestado de incompetência a todas as gestões que antecederam o ano de 2021. Indicou 

que não teve oportunidade de ler, ainda, o parecer do senhor professor Jorge Carvalho, mas para 

si, a questão central, nem é só a da fonte de receita, do ponto de vista municipal, é o elemento 

enquanto alavanca de desenvolvimento para o nosso território, e aquele parque deixaria de ser 

Parque de Campismo até para ter outro tipo de potencial, associado ao Sportágua, e estamos a falar 

num parque temático, que lhe agrada, onde teriam um conjunto de valências interessantes ligadas 

à restauração, à hotelaria, no fundo, direcionado para uma oferta turística de qualidade e, para si, 

a questão central é a capacidade de alavancar a economia local, nomeadamente, na criação de 

emprego. Para uma melhor análise, gostaria de ver mais detalhada a apresentação feita pelo senhor 

Dr. Ricardo Graça, onde foram evidenciados os números, em que seria altamente vantajoso 

conceder a exploração a terceiros, e provavelmente todos concordarão que ficaria evidente a 

incompetência de todos aqueles a que não ocorreu a ideia antecipadamente. --------------------------   

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afirmou que nunca quis passar um atestado de incompetência, nem aos três últimos anos nem 

aos anos que os antecederam, no essencial, todos procuraram fazer o melhor que podiam pelo 

Parque de Campismo. Acrescentou que, provavelmente, nunca foi dada prioridade em termos de 

investimento, que é exigente, e a reflexão feita tem que ver com isso, tendo em conta os 

investimentos que foram feitos nos últimos três anos e que pode ser considerado significativo, fê-

los chegar à conclusão que, a este ritmo, nunca teriam um Parque de Campismo como todos 

desejam. Disse, ainda, que, em termos financeiros, se sente mais confortável, para análise como 

um todo, da situação financeira da Câmara Municipal, mas há outra circunstância que admite o 

facto de se ter caminhado nesse sentido. Atualmente é mais simples tomar esta decisão, e não está 

preocupado em tomar a decisão por ser ano eleitoral, mas ficaria mais tranquilo se houver 

unanimidade, ou que se caminhe nesse sentido, em termos políticos, porque evitaria alguma 

poluição política. Referiu que esta decisão, independentemente de ser proposta pelo Presidente da 

Câmara, no essencial, tráz ao de cima as questões que têm que ver com a gestão do equipamento. 
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Admite que qualquer gestor político possa, mais no passado do que no presente, ter fugido desta 

tentação, porque podia não ser vista como simpática e aceite pela população, hoje, diz que é uma 

evidência a necessidade de ir por este caminho. Entende que a solução de concessão através de 

concurso público será a sua opção preferencial, por uma razão, porque não assume o aumento do 

endividamento da dívida da Câmara Municipal, e não é só o plafond, mas também mais custos 

fixos, que já existem e, para além disso, permite uma gestão que é muito diferente do Setor Privado, 

numa empresa daquelas, na gestão do pessoal, e permite aquilo que o senhor Vereador Filipe Sales 

referiu, alavancar a questão financeira da Câmara Municipal e também de ajudar a criar novas 

dinâmicas da economia local, que precisamos, tendo em conta aquilo que veio do passado, que foi 

muito bem aproveitado pelos mandatos anteriores, o Campeonato do Mundo de Surf que, no fundo, 

nos trouxe um grande desenvolvimento para a nossa economia, para o conhecimento das nossa 

praias, e inclusive que o setor imobiliário e em outras áreas que existem para explorar. ------------    

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que, sobre a poluição política, a esse tempo falarão. Referiu que está registado, sobre a 

questão do Parque de Campismo, que o candidato da altura, senhor Henrique Bertino, que achava 

interessante ser feito um plano de arborização do próprio Parque de Campismo, fazer um plano de 

investimento, e quando falou na incompetência seria para todos os decisores políticos que têm a 

obrigação de conhecer o terreno, e enquanto decisor politico, teve a oportunidade, mais que uma 

vez, de se deslocar ao Parque de Campismo e de pedir ao técnico que o acompanhasse e lhe 

mostrasse o estado daquele parque e, na altura, ficou esclarecido. Adiantou que, naquela visita, em 

2017, chegou à conclusão que era um espaço desprezado e que necessitava de um plano de 

investimento, mas passaram três anos e meio. --------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Afirmou que após a leitura do parecer do senhor professor Jorge Carvalho, chegava à conclusão 

de que aquilo ou é um Parque de Campismo ou não é nada, porque não pode ter outro tipo de 

investimento de grande envergadura como se pensou. Adiantou que, independentemente do que é 

dito pelo senhor professor Jorge Carvalho, não gostaria de perder o Parque de Campismo, e já 

disse que ser ali ou em outro local era uma questão discutível, mas admite que possa ser naquele 

local e a sê-lo teria de ser uma solução de extrema qualidade, até, como disse o senhor Vereador 

Filipe Sales, associada ao Sportágua, criando uma zona aliciante, do ponto de vista turístico, que 

envolvesse algumas atividades de lazer. Acrescentou que não concorda com a venda do terreno, 

mas concorda que existem soluções de aluguer ou de cedência de direito de superfície que podem 

compensar, confessando que, não está a ver a Câmara Municipal a cumprir este projeto na sua 

plenitude, por duas razões: primeiro, por uma questão de condições de investimento, em segundo 

lugar por uma questão de vocação, porque não sabe se a Câmara Municipal tem que ter vocação 

para esta dimensão empresarial, particularmente uma Câmara Municipal com a dimensão da de 

Peniche. Indicou que é sensível, com uma solução pensada, que se pense naquele espaço como um 

espaço turístico de qualidade, suscetível de ser explorado externamente, em regime de aluguer ou 

de direito de superfície, com um projeto de extrema qualidade, acreditando que Peniche ganhará, 

porque o que não ganhar diretamente no espaço, vai ganhar com os visitantes que consumirão no 

comércio e na restauração local. Concluiu dizendo que não lhe repugna pensar numa solução de 

definição das condições básicas de qualidade, que devem estar subjacentes a um projeto desta 

natureza, provavelmente, envolvendo especialistas na concessão desse projeto, e depois tentar 

encontrar financiadores que estejam disponíveis para arriscar, que consigam concretizar um 

projeto de extrema qualidade para aquele local. ------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 
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- Em relação ao parecer do senhor professor Jorge Carvalho, disse que teve a oportunidade de o 

ler e, hoje, o parecer dado, vem contra aquilo que ele próprio propôs para o local, porque o senhor 

professor Jorge Carvalho, no âmbito da revisão do PDM fez uma proposta para o local com um 

posto de turismo regional descentralizado, uma estrutura associada ao lado do Parque de 

Campismo que superava os 300 m2, que o próprio diz, agora, que é o que se pode construir no 

local. Manifestou que para si, tal como o senhor Vereador Filipe Sales disse, a venda daquela 

propriedade municipal não lhe faz sentido, portanto, exclui à partida essa hipótese, e caso todos o 

façam devem batalhar noutras possibilidades. Adiantou que dentro das possíveis soluções, há duas, 

uma que partirá do investimento municipal, mas no que toca a um concurso para uma concessão, 

na sua opinião, não há só uma solução. O senhor Presidente da Câmara entende que um concurso 

de concessão é, na prática, dar a privados a exploração de um equipamento tal e qual como ele 

existe hoje, do ponto de vista conceptual, um Parque de Campismo. Indicou que se estiverem a 

falar em atribuir a exploração a terceiros, há questões práticas que se colocam, nomeadamente, um 

quadro de pessoal de 18 pessoas, 360 caravanas, direitos e soluções que se devem colocar e 

clarificar. Disse, ainda, que não iria falar do que foi feito e do que deveria ter sido feito, a sua 

intervenção é do ponto de vista estratégico e de futuro, e espera que realmente possa sair uma 

solução de futuro para aquele local que passará por ter uma coordenação ao nível do Plano Diretor 

Municipal e é por isso que o parecer do senhor professor Jorge Carvalho acaba por criar dúvidas, 

porque é dito que não se pode desafetar aquela área da REN a não ser que não existisse outro local 

para fazer aquele investimento, mas a desafetação da REN depende das estratégias do Município 

e se este já tem naquele local instalado um equipamento que está em condições decrépitas e que 

não serve, nem do posto de vista da segurança, nem do equipamento, calcula que a REN, ali, 

deixou de o ser há muito, ou seja, os princípios que gerem as Reservas Ecológicas Nacionais já 

não se aplicam naquele Parque de Campismo por razões obvias e até pela própria utilização que 

se faz naquele território, pelo que, na prática, é necessário ser mais clarificador, do ponto de vista 

da possibilidade de desafetação da REN. --------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que também tem algumas dúvidas, relativamente às questões colocadas pela senhora 

Vereadora Cristina. Referiu que ficou surpreendido quando leu o parecer, e que a ideia inicial foi 

sua do ponto avançado, a ideia inicial foi sua, mas não seria naquela frente que desejava construí-

lo. Numa primeira fase, pensou na zona onde se situa o estacionamento, mas rapidamente 

abandonou essa ideia. Adiantou que, neste momento, devem ser clarificadas e aprofundadas as 

questões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Disse que, na sua opinião, o parecer do senhor professor Jorge Carvalho necessita ser debatido 

entre os membros da Câmara, para esclarecer dúvidas, para verificar, do ponto de vista teórico e 

técnico, o que é possível utilizar naquele espaço, ou seja, é importante definir, à partida, o que 

pretendem para aquela área. Foi dito por alguns membros da Câmara Municipal que a venda 

daquele terreno não fazia sentido, referiu que depende daquilo que se encontrar como solução para 

o local e daquilo que for possível, do ponto de vista legal, porque o património e o dinheiro só 

fazem sentido se forem colocados ao serviço da resolução dos problemas das populações, é para 

isso que a Câmara Municipal serve, e se, na realidade, qualquer solução de utilização daquele 

espaço gerar uma receita que resolva problemas, que a população de Peniche, há anos, não 

encontra solução para as resolver, contarão com o seu apoio, desde que a solução primária seja 

adequada e seja necessária para o concelho de Peniche, porque existem outras questões que 

precisam ser resolvidas, porque tem que haver meios financeiros, quer para utilizar no próximo 

quadro comunitário de apoios, Portugal 20-30, quer para outras soluções, que não tendo cobertura 
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no quadro comunitário de apoio, terá cobertura do ponto de vista financeiro se o município tiver 

meios financeiros. Admite que, à partida, não exclui a hipótese da venda, e não pode ser excluída 

sem saber qual o destino que se pode dar numa situação daquelas e o que isso gera do ponto de 

vista financeiro, admitindo que existem apenas dois cenários, manter no local o atual Parque de 

Campismo através de duas hipóteses, a de uma concessão ou a Câmara Municipal fazer o 

investimento. Adiantou que, há pouco, se disse que, a ser a Câmara Municipal a fazer o 

investimento, a curto/médio prazo, seriam necessários 3 a 3,5 milhões de euros, e seria necessário 

obter financiamento no valor de 1,5 milhão de euros. Perguntou como se resolvia o problema dos 

2 milhões de euros, se seria para diluir no tempo, e qual a sua rentabilidade. Disse que, em relação 

à opção da concessão, segundo o que está no parecer do senhor professor Jorge Carvalho, não 

consegue acreditar naqueles valores apresentados, porque a serem reais é preferível o aluguer do 

que a venda do terreno, porque será muito mais vantajoso, mas tem muitas dúvidas relativamente 

aos valores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Subscreve, na integra, a intervenção feita pelo senhor Vereador Rogério Cação. Disse que, tendo 

em conta o parecer do senhor professor Jorge Carvalho, aquilo só pode ser um Parque de 

Campismo, crê que o Município não tem vocação para aquele tipo de equipamentos, por muito 

bom trabalho que o senhor Dr. Ricardo Graça faça, por muita dedicação que ele tenha, não é a 

nossa área, definitivamente. Acredita que o equipamento estará mais bem entregue ao setor 

privado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Concorda, particamente, com tudo o que foi dito pelo senhor Vereador Rogério Cação, pelo 

senhor Vereador Mark Ministro e, também, pelo senhor Presidente da Câmara. Indicou que tem 

uma grande preocupação, caso seja selecionada a hipótese de um investimento municipal, porque 

em termos de dívida municipal a situação poder-se-á tornar complicada. De momento, exclui a 

venda daquele património, a opção da concessão será a mais viável, mas que interessa definir bem 

as regras para o tipo de concessão. ---------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Esclareceu que quando disse que “por princípio” não se deve vender aquele terreno, admite 

também poder entender e subscrever a ideia do senhor Vereador Jorge Gonçalves, e acha que todos 

o farão, e que o importante é pensar naquele espaço na ótica da sua ocupação, passando por ser 

explorado por terceiros, se é por direito de superfície ou por venda, é uma decisão que deve ser a 

jusante, a montante deve ser pensado naquele espaço na ótica da sua ocupação. Disse que os 

membros da Câmara Municipal devem ter falta de informação, relativamente à capacidade de 

endividamento da Câmara Municipal, porque ao falarem que 1,5 milhão de euros é um 

constrangimento para o orçamento municipal, não fica com essa certeza, na medida em que ainda 

há relativamente pouco tempo existiu um protocolo em cima da mesa, que iria obrigar a um 

encargo superior a 1,5 milhões de euros de empréstimo, empréstimo este que teria um retorno com 

capacidade de gerar receitas. Relativamente ao plano de negócios, disse que não ficou esclarecido 

quanto à aplicabilidade prática daquele exercício que lá é apresentado. --------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Afirmou que não coloca de lado a opção da venda se essa realmente for a melhor opção, mas é 

uma solução que não coloca, à partida, como não coloca, à partida, a exploração pela Câmara 

Municipal, porque acredita que esta não tem vocação para um projeto deste tipo. Disse que não se 

pode esquecer que o senhor Primeiro Ministro disse que nos próximos 5 anos, irá existir fundos 
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comunitários com valores exorbitantes e basta que apareça um projeto com perspetivas ecológicas, 

ao nível das energias verdes, para que um empresário consiga obter os 2 milhões de euros a fundo 

perdido. Reafirmou que realmente importa decidir o que irá ser feito ali e, na sua opinião, consegue 

ver ali um local de lazer, um Parque de Campismo, mas de qualidade, algo que seja diferenciador, 

com energias alternativas. Declarou que tem conhecimento de empresários que estão disponíveis 

para investir num projeto deste tipo. -------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

16) Definição dos valores da renda, relativos a realojamentos, em regime de arrendamento 

apoiado, sitos no Edifício Coosofi e Bairro Fernão de Magalhães, em Peniche – Pelouro da 

Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 93/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, de 18 de janeiro de 

2021, que se anexa, com o n.º de registo 144/21, proponho que a Câmara a Municipal, no uso da 

sua competência definida na alínea g) do n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, e na Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, alterada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de 

agosto, que define o Novo Regime do Arrendamento Apoiado, aprove a proposta de definição dos 

valores das seguintes rendas: 

-Renda no valor de 26,83€ referente ao fogo sito no Edifício Coosofi, 3.º esquerdo, frente, Letra-

D, respeitante à inquilina Maria da Encarnação Pereira da Silva Ferreira; 

-Renda no valor de 50,72€, referente ao fogo sito no Bairro Fernão de Magalhães, bloco 3, 1.º 

esquerdo, respeitante ao inquilino Samuel José Silva Santos.» (Doc.72 NIPG 1184/21) ------------  

 

17) Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento 2020/2021 – Alteração ao valor 

(candidatura 12) – Pelouro da Solidariedade Social: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 94/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, de 01 de fevereiro 

de 2021, que se anexa, com o registo n.º 222/2021, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

sua competência prevista nos termos do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento n.º 

399/2017, de 26 de julho, no n.º 3 e 4, do seu artigo 10.º, delibere que o valor do apoio a conceder 

relativo à candidatura n.º 12, titulada por Laura Maria Pinto Batista Delgado, passe de 112,50€ 

para 180€ mensais.» (Doc.73 NIPG 4660/20) --------------------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

18) Acordo de parceria a celebrar entre o Município de Peniche e a EPAV – Escola Profissional 

Alda Brandão de Vasconcelos – Escola de Hotelaria de Peniche, no âmbito do programa “Eco 

Escolas 2020/2021” – Pelouro da Educação: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 95/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 02 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando o pedido efetuado pela Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos – Escola 

de Hotelaria de Peniche, através do email, datado de 07 de janeiro de 2021, que se anexa, para 

que a escola se associe ao Programa Eco Escolas 2020/2021, proponho que a Câmara Municipal, 
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no uso da competência estabelecida na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, autorize a subscrição da proposta de parceria no âmbito do 

programa Eco Escolas 2020/2021, a estabelecer entre o Município de Peniche e a Escola 

Profissional Alda Brandão de Vasconcelos – Escola de Hotelaria de Peniche, nos termos da 

minuta da declaração em anexo.» (Doc.74 NIPG 2093/21) ----------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

19) Comparticipação familiar de refeições escolares e serviços de apoio à família em período 

de confinamento e encerramento de escolas – Pelouro da Educação: --------------------------------  
Deliberação n.º 96/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 02 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do Setor de Educação com o n.º 211/2021, de 28 de janeiro, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea ee) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como, nos termos do 

n.º 2 do artigo 17.º do Regulamento Municipal de Funcionamento das Atividades de Animação e 

Apoio à Família de Crianças da Educação Pré-Escolar, da Componente de Apoio à Família de 

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública de Ensino e Ocupação de Tempos Livres 

do Município de Peniche, face ao agravamento da situação da pandemia da doença Covid-19 e 

consequente encerramento das escolas, delibere conceder o alargamento do prazo para 

pagamento de refeições escolares e de atividades de animação e apoio à família, dos serviços 

faturados em janeiro, sem a aplicação do agravamento de 10% de juros, até ao dia 30 de abril de 

2021.» (Doc.75 NIPG 1837/21) -------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Comparticipação para transporte escolar no ano letivo 2020/2021, solicitada pela aluna 

Noemi Filipa Rebelo Bengalinha – Pelouro da Educação: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 97/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 03 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do Setor de Educação n.º 2701, de 05 de novembro de 2020, 

proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea gg) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipe os encargos com a 

utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, o passe da aluna 

Noemi Filipa Rebelo Bengalinha, a frequentar o 8.º ano do ensino básico no Agrupamento de 

Escolas e Jardins de Infância D. Lourenço Vicente, na Lourinhã.» (Doc.76 NIPG 16271/20) -----  

 

21) Atribuição de subsídios aos Agrupamentos de Escolas, no âmbito da transferência de 

competências – Pelouro da Educação: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 98/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 04 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que: 

- O Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, retificado pela Declaração de retificação n.º 

10/2019, de 25 de março e alterado pelo artigo 189.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 29 de junho, 

pelo artigo 422.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de 

agosto, concretizou o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e para 

as entidades intermunicipais, no domínio da educação; 

- O Município de Peniche recebeu as transferências no domínio da Educação a partir do ano 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 08.02.2021 * Livro 112 * Fl. 107 

letivo 2020/2021; 

Assim, e considerando a informação da DAF, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, nos 

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

aprove a atribuição de um subsídio ao agrupamento referido, para comparticipação das despesas 

ocorridas com o funcionamento da escola e cuja posição contratual ainda está em fase de 

concretização: 

- Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche, no valor de 133,71 €.» (Doc.77 NIPG 2107/21) -  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

22) Realização da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal do mês de fevereiro de 2021 

– Pelouro da Administração Geral: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 99/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 04 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando o meu despacho de 04 de fevereiro de 2021, que determinou a concessão de 

tolerância de ponto aos trabalhadores do Município, nos próximos dias 15 e 16 de fevereiro de 

2021, segunda e terça-feira de Carnaval, com o inerente encerramento dos Serviços Municipais, 

proponho, nos termos do n.º 4 do artigo 40.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

para efeitos do n.º 4 do artigo 2.º do Regimento da Câmara Municipal, que a terceira reunião 

ordinária de fevereiro seja realizada no dia 17, quarta-feira, com caráter público, e início às 

9h30.» (Doc.78 NIPG 2193/21) -------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 100/2021: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um 

da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezasseis horas e oito minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, 

nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Marina Viola, Assistente Técnica da 

Divisão de Administração e Finanças, subscrevo. ---------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

22 de março de 2021, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver 

sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------  

 

           O Presidente da Câmara Municipal,                     A Assistente Técnica da Divisão de  

                                                                                                Administração e Finanças, 

 

                     (assinado no original)                                             (assinado no original) 

_____________________________________   ___________________________________ 


